GUIA PARA VIAJANTES

CONTROLE ADUANEIRO E TRATAMENTO TRIBUTÁRIO
NA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE BAGAGENS E PORTE DE VALORES

(Agosto/2013)

Apresentação
Este trabalho tem o propósito de auxiliar os viajantes residentes ou não-residentes
no Brasil, cidadãos brasileiros ou estrangeiros, a cumprirem espontaneamente as
exigências relativas aos procedimentos de controle aduaneiro e ao tratamento tributário
aplicáveis pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), na saída do Brasil e na
chegada ao País, com relação à bagagem e a porte de valores. Trata-se de material não
exaustivo, mas que busca dar uma visão geral das regras aplicadas ao assunto.
Em seu conteúdo há informações sobre bens cuja importação ou exportação é
proibida ou está sujeita a restrições, procedimentos de controle aduaneiro dispensados à
bagagem, tratamento tributário aplicável à bagagem acompanhada e desacompanhada,
dentre outras, como porte de valores de viajantes que entram ou saem do País.
A leitura deste guia é recomendada a todos os viajantes internacionais, qualquer
que seja a via de transporte utilizada, bem como aos residentes no exterior, brasileiros ou
estrangeiros, que estejam em mudança para o Brasil em caráter definitivo.
É também recomendada uma visita ao sítio da RFB na internet, no endereço
www.receita.fazenda.gov.br, para acesso à íntegra da legislação aplicável. No endereço
eletrônico www.receita.fazenda.gov.br/Aduana/viajantes/viajantes.htm poderão ser
encontradas informações adicionais, vídeo informativo e formulários online a serem
preenchidos pelo viajante, nos casos determinados pela legislação. Neste mesmo
endereço, o viajante tem acesso ao aplicativo para dispositivos móveis (smartphones e
tablets), com orientações, vídeo informativo, dicas de viagem, etc.
Boa leitura e boa viagem!
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I. INTRODUÇÃO
Neste capítulo são apresentadas informações e recomendações relevantes
relativas à bagagem e porte de valores, para todos os viajantes que provenham do ou se
destinem ao exterior, e desejem estar em dia com suas obrigações perante a Aduana
Brasileira, evitando possíveis restrições e penalidades.
I.1. Recomendações Gerais
Considerando que este Guia abrange somente informações pertinentes às
competências da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), sugere-se que o viajante
obtenha junto às agências e demais órgãos federais responsáveis informações sobre
importação de bens sujeitos a eventuais restrições, tais como: alimentos, medicamentos,
plantas, sementes, animais, e seus derivados, armas, munições e semelhantes, dentre
outros, pois esses bens somente poderão ser desembaraçados pela autoridade aduaneira
e admitidos no Brasil após a liberação dos respectivos órgãos competentes.
É vedado, como regra geral, à pessoa física, importar ou exportar mercadorias
com finalidade comercial. Em tais situações, os bens trazidos pelo passageiro serão
objeto de pena de perdimento por parte da autoridade aduaneira, sem prejuízo de
eventual aplicação de multa.
O viajante também não pode declarar bagagem pertencente a terceiros como
sendo sua, nem conduzir objetos que não lhe pertençam, exceto quando estes forem de
uso pessoal de residente no Brasil, falecido no exterior.
Ao ingressar ou sair do Brasil, o viajante que portar valores em espécie em
montante superior a R$10.000,00 (dez mil reais) ou o equivalente em outra(s) moeda(s),
deverá declará-lo em campo próprio da e-DBV - Declaração de Bens de Viajantes,
conforme tratado no Capítulo VI, sob pena de perda do valor excedente, sem prejuízo das
demais sanções penais previstas na legislação específica.
I.2. Bens de importação e exportação proibidas
É proibido ao viajante trazer para o Brasil, dentre outros bens:
a) cigarros e bebidas fabricados no Brasil, destinados à venda exclusivamente no
exterior;
b) cigarros cuja marca não seja comercializada no país de origem;
c) brinquedos, réplicas e simulacros de armas de fogo, com as quais possam ser
confundidas, exceto se destinadas à coleção de usuário autorizado, nas condições
estipuladas pelo Comando do Exército Brasileiro;
d) espécies animais da fauna silvestre desacompanhado de parecer técnico e
licença expedida pelo Ministério do Meio Ambiente;
e) espécies aquáticas para fins ornamentais e de agricultura, em qualquer fase do
ciclo vital, desacompanhadas de permissão do órgão competente;
f) produtos contendo organismos geneticamente modificados;
g) agrotóxicos, seus componentes e afins;
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h) mercadoria atentatória à moral, aos bons costumes, à saúde ou à ordem públicas;
i) substâncias entorpecentes ou drogas;
j) mercadoria estrangeira que apresente característica essencial falsificada ou
adulterada, que impeça ou dificulte sua identificação, ainda que a falsificação ou a
adulteração não influa em seu tratamento tributário ou cambial;
k) diamantes brutos.
Atenção:
Os bens elencados nas alíneas “a” a “k”, se trazidos pelo viajante, serão retidos
pela autoridade aduaneira. O viajante ficará sujeito, ainda, conforme o caso, a prisão em
flagrante e a processo civil e penal.
É proibido ao viajante levar para o exterior, dentre outros bens:
a) peles e couros de anfíbios e répteis, em bruto;
b) animais silvestres, lepidópteros ou outros insetos , bem como seus derivados,
desacompanhados da guia de trânsito fornecida pelo Ministério do Meio Ambiente;
c) os seguintes bens, desacompanhados de autorização do Ministério da Cultura:
I. quaisquer obras de arte e ofícios tradicionais, produzidos no Brasil até o
fim do período monárquico; os oriundos de Portugal e incorporados ao meio
nacional durante os regimes colonial e imperial; as produzidas no exterior
nesses mesmos períodos e que representem personalidades brasileiras
relacionadas com a História do Brasil ou paisagens e costumes do País;
II. bibliotecas e acervos documentais, completos ou parciais, constituídos de
obras brasileiras ou sobre o Brasil, editadas nos séculos XVI a XIX;
III. coleções de periódicos com mais de dez anos de publicação, bem como
quaisquer originais e cópias antigas de partituras musicais;
d) diamantes brutos.
Atenção:
Os bens elencados nas alíneas “a” a “d”, se portados pelo viajante, serão retidos
pela autoridade aduaneira. O viajante ficará sujeito, ainda, conforme o caso, a prisão em
flagrante e a processo civil e penal.
II. DA BAGAGEM
II.1. Definição de bagagem e de bens de uso e consumo pessoal
Os bens de viajantes são aqueles:
a) portados por viajante; ou
b) encaminhados ao Brasil ou remetidos ao exterior pelo viajante, em razão de sua
viagem, ainda que em trânsito pelo território aduaneiro, por qualquer meio de
transporte.
Entende-se por bagagem os bens novos ou usados do viajante, compatíveis com
as circunstâncias de sua viagem, destinados a seu uso ou consumo pessoal, bem como
destinados a presentear, sempre que, pela sua quantidade, natureza ou variedade, não
permitam presumir importação ou exportação com finalidade comercial ou industrial.
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Consideram-se bens de uso ou consumo pessoal, em natureza e quantidades
compatíveis com as circunstâncias da viagem:
a) artigos de vestuário;
b) artigos de higiene;
c) bens de caráter manifestadamente pessoal, que, dentre outros, incluem:
I. Uma máquina fotográfica usada;
II. Um relógio de pulso usado;
III. Um telefone celular usado;
IV. outros bens que o viajante possa necessitar para uso próprio,
considerando as circunstâncias da viagem e sua condição física, bem como
os bens portáteis destinados às atividades profissionais a serem executadas
durante a viagem. Cabe ao viajante comprovar a compatibilidade com as
circunstâncias da viagem, tendo em vista, dentre outras variáveis, o tempo
de permanência no exterior.
Atenção:
1) Máquinas, aparelhos e outros objetos que requeiram alguma instalação para seu uso,
filmadoras e computadores pessoais não estão incluídos no conceito de bens de caráter
manifestadamente pessoal;
2) Para fins do disposto na alínea “c”, incumbe ao passageiro que viaje pelos meios de
transporte terrestre, fluvial e lacustre a comprovação da compatibilidade com as
circunstâncias da viagem, tendo em vista, dentre outras, o tempo de permanência no
exterior.
II.2. Bens não compreendidos no conceito de bagagem
Não estão incluídos no conceito de bagagem:
a) veículos automotores em geral, motocicletas, bicicletas com motor, motores para
embarcação, motos aquáticas e similares, casas rodantes (motorhomes),
aeronaves e embarcações de todo tipo;
b) partes e peças dos bens mencionados na alínea “a”, exceto bens unitários, de
valor inferior aos limites de isenção a serem futuramente relacionados pela RFB.
Atualmente, todas as partes e peças dos bens mencionados na alínea “a” não
estão compreendidos no conceito de bagagem

III. DA IMPORTAÇÃO:
PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADUANEIRO E TRATAMENTO TRIBUTÁRIO
III.1. BAGAGEM ACOMPANHADA
a) Definição
Bagagem acompanhada é aquela que o viajante leva ou traz consigo no mesmo
meio de transporte em que viaja.
Atenção:
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Não está compreendida no conceito de bagagem acompanhada aquela
transportada na condição de carga.
b) Declaração Eletrônica de Bens de Viajantes (e-DBV)
O viajante que ingressar em território brasileiro, se portar bens a serem declarados,
deverá preencher a e-DBV antecipadamente à opção pelo canal “bens a declarar”
(subitem III.1.b.1), através de notebooks, tablets, celulares e outros equipamentos móveis
com acesso à internet, ou nos terminais de autoatendimento disponibilizados em
aeroportos internacionais, portos e pontos de fronteiras do Brasil, no momento da
chegada ao país.
Após o preenchimento e transmissão da e-DBV, o viajante deverá apresentar-se
no canal bens a declarar, munido do recibo de transmissão da e-DBV com o código de
barras gerado (impresso ou na tela de um dispositivo móvel), para registro pela
fiscalização aduaneira.
A e-DBV estará disponível em português, espanhol, inglês e francês, no site da
Receita Federal do Brasil na internet (www.edbv.receita.fazenda.gov.br), e só produzirá
efeitos tributários a partir do seu registro na Aduana.
A e-DBV trasmitida será excluída do sistema, caso não seja apresentada à
fiscalização para registro na data informada pelo viajante para ingresso ou saída do País.
b.1) Da obrigatoriedade de entrega da e-DBV e do canal “bens a declarar”
Está obrigado a preencher e transmitir a e-DBV, bem como a dirigir-se ao canal
“bens a declarar” o viajante procedente do exterior que estiver portando:
a) animais, vegetais ou suas partes, sementes, produtos de origem animal ou
vegetal,
produtos veterinários ou agrotóxicos;
b) produtos médicos, produtos para diagnóstico in vitro, produtos para limpeza ou
materiais biológicos;
c) medicamentos, exceto os de uso pessoal, ou alimentos de qualquer tipo;
d) armas e munições;
e) bens aos quais será dada destinação comercial ou industrial, trazidos para
importação por pessoa jurídica específica para seu uso ou consumo (remeter para
item), assim como outros bens que não sejam passíveis de enquadramento como
bagagem ( ver Seção II.2);
f) bens que devam ser submetidos a armazenamento para posterior despacho em
regime comum de importação por pessoa identificada pelo viajante, quando sua
discriminação na e-DBV for obrigatória;
g) bens sujeitos ao regime aduaneiro especial de admissão temporária, para
viajante não residente no Brasil, quando sua discriminação na e-DBV for obrigatória
(subitem III.1.b.3);
Atenção:
1) Para fins de concessão do regime aduaneiro especial de admissão temporária, o
viajante não-residente que ingressar no Brasil deverá especificar seus bens na e-DBV
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conforme abaixo:
I. viajantes declaram somente os bens de valor global superior a US$3.000,00 (três
mil dólares dos Estados Unidos da América) ou o equivalente em outra moeda.
II. viajantes por via terrestre, fluvial ou lacustre: devem declarar todos os bens
portados.
2) O recibo da e-DBV que serviu de base para o requerimento de concessão do
regime de admissão temporária deverá ser apresentada pelo viajante à fiscalização
aduaneira na unidade da RFB que jurisdicione o local de embarque para retorno ao
exterior.
O viajante não-residente, que tenha informado o ingresso temporário de bens no
País, poderá alterar uma única vez os dados de sua saída na e-DBV e até no máximo 6
(seis) horas antes do embarque previsto, após este prazo as alterações somente poderão
ser feitas junto à fiscalização aduaneira.
h) bens cujo valor global ultrapasse o limite de isenção de:
I. US$500,00 (quinhentos dólares dos Estados Unidos da América) ou o
equivalente em outra moeda, quando o viajante ingressar no Brasil por via aérea ou
marítima (subitem III.I.d.1); ou
II. US$300,00 (trezentos dólares dos Estados Unidos da América) ou o equivalente
em outra moeda, quando o viajante ingressar no Brasil por via terrestre, fluvial ou
lacustre (subitem III.I.d.2);
Caso seja solicitado pelo viajante, a fiscalização aduaneira providenciará o
respectivo comprovante da e-DBV entregue para registro.
Atenção:
Nas hipóteses das alíneas “h” e “i”, o próprio sistema de dados gerador da e-DBV,
emitirá DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) com os valores devidos
para pagamento do imposto.
O pagamento poderá ser efetuado antecipadamente à entrega da declaração para
a fiscalização, através de home banking ou dos equipamentos de cartões de débito
disponíveis nas unidades aduaneiras, ou posteriormente à apresentação à fiscalização.
i) bens que excederem os limites quantitativos para fruição da isenção tributária,
conforme abaixo:
I.viajante que ingressar no Brasil por via aérea ou marítima (subitem III.I.d.1):
a) bebidas alcoólicas: 12 litros no total;
b) cigarros: 10 maços, no total, contendo, cada um, 20 unidades;
c) charutos ou cigarrilhas: 25 unidades, no total;
d) fumo: 250 gramas, no total;
e) bens não relacionados nas alíneas “a” a “d”, de valor unitário
inferior a US$10,00 (dez dólares dos Estados Unidos da América),
que totalizem até 20 unidades, desde que não haja mais do que 10
unidades idênticas - nesse caso, o limite quantitativo refere-se à
unidade na qual os bens são usualmente comercializados no varejo,
ainda que apresentados em conjuntos ou sortidos;
f) bens não relacionados nas alíneas “a” a “e”, que totalizem até 20
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unidades, desde que não haja 3 unidades idênticas. Nesse caso, o limite quantitativo
refere-se à unidade na qual os bens são usualmente comercializados
no varejo, ainda que apresentados em conjuntos ou sortidos;
II. viajante que ingressar no Brasil por via terrestre, fluvial ou lacustre
(subitem III.I.d.2):
a) bebidas alcoólicas: 12 litros no total;
b) cigarros: 10 maços, no total, contendo, cada um, 20 unidades;
c) charutos ou cigarrilhas: 25 unidades, no total;
d) fumo: 250 gramas, no total;
e) bens não relacionados nas alíneas “a” a “d”, de valor unitário
inferior a US$5,00 (cinco dólares dos Estados Unidos da América),
que totalizem até 20 unidades, desde que não haja mais do que 10
unidades idênticas - nesse caso, o limite quantitativo refere-se à
unidade na qual os bens são usualmente comercializados no varejo,
ainda que apresentados em conjuntos ou sortidos;
f) bens não relacionados nas alíneas “a” a “e”, que totalizem até 10
unidades, desde que não haja 3 unidades idênticas. Nesse caso, o
limite quantitativo refere-se à unidade na qual os bens são
usualmente comercializados no varejo, ainda que apresentados em
conjuntos ou sortidos;
j) valores em espécie em montante superior a R$10.000,00 (dez mil reais) ou seu
equivalente em outra moeda.
Atenção:
O viajante também estará obrigado, neste caso, a apresentar a e-DBV (Capítulo VI
deste guia).
É vedado ao viajante declarar como própria bagagem de terceiros ou introduzir no
País, como bagagem, bens que não lhe pertençam, exceto nos casos em que:
a) os bens tenham sido de uso ou de consumo pessoal pertencente a viajante
residente no Brasil que tenha falecido no exterior, devendo, nesse caso, ser
comprovado o óbito;
Atenção:
Nessa situação, a e-DBV será apresentada pelo herdeiro ou legatário, pelo
administrador provisório ou inventariante do espólio, ou por seus representantes.
b) os bens serão submetidos a despacho aduaneiro comum de importação por
pessoa física ou jurídica identificada pelo viajante;
c) os bens comprovadamente saídos do Brasil, refiram-se a bens nacionais ou
nacionalizados ou animais de vida doméstica pertencentes a viajante residente no
Brasil.
Configura declaração falsa e passível de aplicação de multa, sem prejuízo do
pagamento dos tributos incidentes na importação, a opção do viajante pelo canal “nada a
declarar” que porte bens cujo valor global ultrapasse o limite de isenção para a via de
transporte utilizada na viagem. A multa por declaração falsa ou inexata de bagagem é de
50% (cinquenta por cento) do valor excedente ao limite de isenção, sem prejuízo do
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pagamento do imposto de importação.
Atenção:
Nos locais onde inexistir o canal “bens a declarar”, o viajante deverá dirigir-se
imediatamente à fiscalização aduaneira.
b.2) Viajante menor de 16 anos
É obrigatório ao viajante menor de 16 anos entregar a e-DBV apenas se ingressar
no Brasil com os bens mencionados nas alíneas “a” a “j” do subitem III.1.b.1. Nesse caso,
a e-DBV deverá ser preenchida em seu nome, transmitida e entregue para registro por um
dos pais ou responsável.

Atenção:
O viajante menor de 18 anos, ainda que acompanhado pelos pais ou responsáveis,
não pode ingressar no Brasil com bebidas alcoólicas e artigos de tabacaria.
b.3) Viajante residente no exterior
O regime aduaneiro especial de admissão temporária para viajante residente no
exterior que ingresse no Brasil, nos termos do disposto na alínea “g” do subitem III.1.b.1,
será concedido para bens de uso e consumo pessoal, mediante a apresentação do recibo
de transmissão da e-DBV, e abrange, dentre outros, os seguintes itens:
a) artigos de vestuário e seus acessórios e adornos pessoais;
b) produtos de higiene e beleza;
c) binóculos e câmeras fotográficas, acompanhadas de quantidades compatíveis
de baterias e acessórios;
d) aparelhos portáteis para gravação ou reprodução de som e imagem,
acompanhados de quantidade compatível dos correspondentes meio físicos de
suporte das gravações, baterias e acessórios;
e) instrumentos musicais portáteis;
f) telefones celulares;
g) ferramentas e objetos manuais, inclusive computadores portáteis, para o
exercício de atividade profissional ou de lazer do viajante;
h) carrinhos de transporte de crianças e equipamentos auxiliares para
deslocamento do viajante com necessidades especiais;
i) artigos para práticas desportivas a serem desenvolvidos pelo viajante; e
j) aparelhos portáteis de hemodiálise e equipamentos médicos similares ou
congêneres.
Atenção:
1) Para fins de concessão do regime aduaneiro especial de admissão temporária, o
viajante não-residente no Brasil deverá especificar, na e-DBV, somente os bens de valor
global superior a US$ 3.000,00 (três mil dólares dos Estados Unidos da América) ou o
equivalente em outra moeda.
2) O viajante deverá informar e manter atualizadas na e-DBV as informações do
seu retorno ao exterior. Caso seja solicitado pela fiscalização aduaneira, o viajante
deverá apresentar à unidade da RFB os bens admitidos temporariamente, para extinção
do regime aduaneiro especial.
3) O viajante deverá apresentar os bens admitidos temporariamente à fiscalização
aduaneira para a regularização de sua permanência definitiva no território brasileiro,
quando for o caso.
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O viajante residente no exterior é, via de regra, a pessoa física que:
a) não resida no Brasil em caráter permanente e não se enquadre como residente
no País, nos termos do art. 2º da Instrução Normativa (IN) SRF nº 208, de 27 de
setembro de 2002, e da legislação vigente; ou
b) tenha se retirado em caráter permanente do território brasileiro e tenha
apresentado a Comunicação de Saída Definitiva do País à RFB, nos termos do art.
11-A da IN SRF nº 208, de 2002; ou
c) tenha se retirado do Brasil, em caráter permanente, ou tenha se ausentado em
caráter temporário, sem apresentar a Comunicação de Saída Definitiva do País, de
que trata o art. 11-A da IN SRF nº 208 de 2002, a partir do dia seguinte àquele em
que completar 12 (doze) meses consecutivos de ausência ou se retire em caráter
temporário e complete 184 (cento e oitenta e quatro) dias, consecutivos ou não, de
permanência no exterior, dentro de um período de até 12 (doze) meses, caso não
tenha apresentado a Comunicação de Saída Definitiva do País mencionada na
alínea “b”; ou
d) tenha ingressado no Brasil com visto temporário:
I. e permaneça até 183 (cento e oitenta e três) dias, consecutivos ou não,
em um período de até 12 (doze) meses no País;
II. até o dia anterior ao da obtenção de visto permanente ou de vínculo
empregatício, se ocorrida antes de completar 184 (cento e oitenta e quatro
dias) dias, consecutivos ou não, de permanência no Brasil, dentro de um
período de até 12 (doze) meses.
e) na condição de não-residente, ingresse no Brasil para prestar serviços
como funcionária de órgão de governo estrangeiro situado no Brasil, exceto
se for de nacionalidade brasileira e tiver retornado ao País com ânimo
definitivo na data de sua chegada.
Atenção:
Para fins da contagem de prazo de que trata a alínea d) I., caso, dentro de um
período de 12 (doze) meses, a pessoa física não complete 184 (cento e oitenta e quatro)
dias, consecutivos ou não, de permanência no Brasil, novo período de até 12 (doze)
meses será contado da data do ingresso seguinte àquela na qual se iniciou a contagem
anterior.
Exemplo: O Sr. Nakamura, cidadão japonês, fez as seguintes viagens para o Brasil
entre 2009 e 2010:
Chegada no Brasil

Saída do Brasil

01/02/2009

31/03/2009

23/12/2009

15/02/2010

Tempo de Permanência no Brasil
58 dias
54 dias*

* 39 dias até 31/01/2010, data em que se completaram os 12 primeiros meses.

01/04/2010

30/06/2010

90 dias

01/08/2010

15/10/2010

75 dias**

Em 10/09/2010, ele completou 184 dias de permanência no Brasil.
No primeiro período de 12 meses, ou seja, o período compreendido entre
01/02/2009 e 31/01/2010, o Sr. Nakamura permaneceu no Brasil apenas 97 dias (58 +
39). Assim, ele não é residente no Brasil em 31/01/2010, quando se completaram os
primeiros 12 meses para fins de contagem do prazo.
Contudo, considerando-se a data do ingresso seguinte àquela em que se iniciou a
contagem mencionada no parágrafo anterior, ou seja, 23/12/2009, tem-se que o Sr.
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Nakamura tornou-se residente no Brasil em 10/09/2010, pois nesta data completou
184 dias de permanência no Brasil, antes de completar o período de 12 meses (de
23/12/2009 a 22/12/2010).
b.4) Documentação comprobatória da entrada regular de bens no Brasil para
viajantes dispensados da entrega e-DBV.
O viajante que, mesmo dispensado da entrega da e-DBV à luz do disposto no
subitem III.1.b.1, ainda assim desejar obter documentação comprobatória da regular
entrada de bens no Brasil, deverá preencher e transmitir a e-DBV, dirigindo-se ao canal
“bens a declarar”, ao apresentar-se à fiscalização aduaneira
Atenção:
1) O viajante que pretenda sair novamente do País, portando algum bem trazido
como bagagem na viagem atual, deve preencher a e-DBV e dirijir-se ao canal “bens a
declarar”, ainda que desobrigado a fazê-lo, com vistas efetivar a nacionalização dos bens
e evitar problemas relacionados ao limite de isenção tributária em viagens posteriores. A
documentação comprobatória da entrada regular dos bens assegura ao viajante a nãoincidência tributária de que trata o item III.1.c.
2) Nos locais onde eventualmente não existir o canal “bens a declarar”, o viajante
deverá dirigir-se diretamente à fiscalização aduaneira.
c) Da não-incidência tributária
Não haverá incidência de tributos no retorno ao País de bens nacionais ou
nacionalizados de viajante residente no Brasil. A não incidência aplica-se, inclusive, a
animais de vida doméstica.
A autoridade aduaneira poderá solicitar a comprovação da nacionalização para os
bens de origem estrangeira, para fins de confirmação da não-incidência.
Atenção:
A comprovação da nacionalização de bens de origem estrangeira será feita
mediante a apresentação da documentação comprobatória da regular entrada dos bens
no Brasil, de que tratam os subitens III.1.b.1 . e III.1.b.4 .
d) Da isenção tributária de caráter geral
Será concedida isenção do imposto de importação (II), do imposto sobre produtos
industrializados (IPI), da contribuição para PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação,
incidentes sobre a bagagem de viajantes procedentes do exterior por via marítima, aérea,
terrestre, fluvial ou lacustre, desde que observadas as condições e os termos
apresentados neste tópico.
d.1) Viajante procedente do exterior por via marítima ou aérea
O viajante procedente do exterior, por via marítima ou aérea, poderá trazer em sua
bagagem acompanhada, com isenção dos tributos, os seguintes bens:
a) livros, folhetos, periódicos;
b) bens de uso ou consumo pessoal (item II.1);
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c) outros bens, observado o limite de valor global de US$500,00 (quinhentos
dólares dos Estados Unidos da América) ou o equivalente em outra moeda.
Atenção:
Os bens que ultrapassarem o limite do valor global estarão sujeitos ao regime de
tributação especial de que trata o item III.1.f., desde que não extrapolem os limites
quantitativos.
Para fins de fruição da isenção tributária, os bens a que se refere a alínea “c” do
parágrafo anterior submetem-se ainda aos seguintes limites quantitativos:
a) bebidas alcoólicas: 12 litros no total;
b) cigarros: 10 maços, no total, contendo, cada um, 20 (vinte) unidades;
c) charutos ou cigarrilhas: 25 unidades, no total;
d) fumo: 250 gramas, no total;
e) bens não relacionados nas alíneas “a” a “d”, de valor unitário inferior a US$10,00
(dez dólares dos Estados Unidos da América), que totalizem até 20 unidades,
desde que não haja mais do que 10 (dez) unidades idênticas. Nesse caso, o limite
quantitativo refere-se à unidade na qual os bens são usualmente comercializados
no varejo, ainda que apresentados em conjuntos ou sortidos;
f) bens não relacionados nas alíneas “a” a “e”, que totalizem até 20 unidades,
desde que não haja 3 unidades idênticas. Nesse caso, o limite quantitativo referese à unidade na qual os bens são usualmente comercializados no varejo, ainda que
apresentados em conjuntos ou sortidos.
Atenção:
Os bens trazidos por viajante que excedam os limites quantitativos
mencionados nas alíneas “a” a “f”, estarão sujeitos ao regime de tributação comum,
de que trata a Seção III.6.
O direito à isenção tributária sobre bens sujeitos ao limite de valor global e
quantitativo
somente poderá ser exercido uma vez a cada intervalo de 1 (um) mês. A isenção
tributária concedida em favor do viajante é individual e intransferível.
O viajante menor de 18 (dezoito) anos, ainda que acompanhado pelos pais ou
responsáveis, não pode ingressar no Brasil com bebidas alcoólicas e artigos de tabacaria.
Os bens adquiridos em Lojas Francas (Duty-Free) no exterior, em embarcações e em
aeronaves integram a bagagem acompanhada para fins de determinação do limite do
valor global e do limite quantitativo relativos à concessão da isenção tributária.
Sem prejuízo da isenção tributária aplicada à bagagem acompanhada, de que trata este
item, o viajante poderá adquirir bens com isenção tributária em Loja Franca (Duty-Free)
situada em território brasileiro, por ocasião de sua chegada ao País, até o limite de valor
global de US$500,00 (quinhentos dólares dos Estados Unidos da América) ou o
equivalente em outra moeda.
A isenção de que trata este parágrafo está condicionada à observância de limites
quantitativos específicos. Consultar Capítulo IV – Loja Franca ( Duty-Free ) Situada no
Brasil .
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d.2) Viajante procedente do exterior por via terrestre, fluvial ou lacustre
O viajante procedente do exterior, por via terrestre, fluvial ou lacustre, poderá trazer em
sua bagagem acompanhada, com isenção dos tributos, os seguintes bens:
a) livros, folhetos, periódicos;
b) bens de uso ou consumo pessoal (item II.1);
c) outros bens, observado o limite de valor global de US$300,00 (trezentos dólares dos
Estados Unidos da América) ou o equivalente em outra moeda.
Atenção:
Os bens que extrapolarem o limite do valor global estarão sujeitos ao regime de tributação
especial de que trata o item III.1.f ., desde que não extrapolem os limites quantitativos.
Para fins de fruição da isenção tributária, os bens a que se refere a alínea “c” do
parágrafo anterior submetem-se ainda aos seguintes limites quantitativos:
a) bebidas alcoólicas: 12 (doze) litros no total;
b) cigarros: 10 (dez) maços, no total, contendo, cada um, 20 (vinte) unidades;
c) charutos ou cigarrilhas: 25 (vinte e cinco) unidades, no total;
d) fumo: 250 (duzentos e cinquenta) gramas, no total;
e) bens não relacionados nas alíneas “a” a “d”, de valor unitário inferior a US$5,00
20 (cinco dólares dos Estados Unidos da América), que totalizem até 20 unidades, desde
que não haja mais do que 10 (dez) unidades idênticas. Nesse caso, o limite quantitativo
se refere à unidade na qual os bens são usualmente comercializados no varejo, ainda que
apresentados em conjuntos ou sortidos;
f) bens não relacionados nas alíneas “a” a “e”, que totalizem até 10 (dez) unidades,
desde que não haja 3 (três) unidades idênticas. Nesse caso, o limite quantitativo refere-se
à unidade na qual os bens são usualmente comercializados no varejo, ainda que
apresentados em conjuntos ou sortidos.
Atenção:
Os bens trazidos por viajante que excedam os limites quantitativos mencionados nas
alíneas “a” a “f”, estarão sujeitos ao regime de tributação comum, de que trata a Seção
III.6 .
O direito à isenção tributária sobre bens sujeitos ao limite de valor global e quantitativo
somente poderá ser exercido uma vez a cada intervalo de 1 (um) mês. A isenção tributária
concedida em favor do viajante é individual e intransferível.
O viajante menor de 18 (dezoito) anos, ainda que acompanhado pelos pais ou
responsáveis, não pode ingressar no Brasil com bebidas alcoólicas e artigos de tabacaria.
Os bens adquiridos em Lojas Francas (Duty-Free) no exterior, em embarcações e em
aeronaves são integrantes da bagagem acompanhada para fins de determinação do limite
do valor global e do limite quantitativo para fins de concessão da isenção tributária.
e) Controle aduaneiro especial e isenções tributárias vinculadas à qualidade do
viajante
Os bens das pessoas físicas a seguir relacionadas estão sujeitos a procedimentos de
controle aduaneiro especiais e/ou isenção tributária vinculada à qualidade do viajante.
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Informações adicionais sobre o assunto poderão ser encontradas na Seção III.5 .,
conforme segue:
a) tripulante (item III.5.a.);
b) viajante militar ou civil embarcados em veículos militares (item III.5.b.);
c) imigrante e viajante que regressa ao Brasil em caráter permanente (mudança para o
Brasil) (item III.5.c.);
d) cientistas, engenheiros e técnicos, radicados no exterior (item III.5.d.);
e) integrante de missão diplomática, repartição consular e representação de organismo
internacional (item III.5.e.).
f) Do regime de tributação especial
O regime de tributação especial é o que permite o despacho de bens integrantes de
bagagem mediante a exigência tão somente do II. Os bens tributados pelo regime são
isentos do IPI, do PIS/Importação e da Cofins/Importação.
O II incide à alíquota de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor tributável dos bens.
O valor tributável de bagagem acompanhada corresponde:
a) valor global que exceder o limite de isenção de US$500,00 (quinhentos dólares dos
Estados Unidos da América) se viajante ingressar no Brasil por via marítima ou aérea
(subitem III.1.d.1) ou de US$300,00 (trezentos dólares dos Estados Unidos da América)
se o viajante ingressar no Brasil por via terrestre, fluvial ou lacustre (subitem
III.1.d.2), desde que não exceda os limites quantitativos estabelecidos;
b) valor dos bens integrantes da bagagem:
i) caso o viajante tenha usufruído a isenção de tributos no intervalo de 1 (um) mês;
ii) de tripulante, nos casos previstos no item III.5.a.;
iii) de viajante, civil ou militar, embarcado em veículo militar procedente do exterior,
nos casos previstos no item III.5.b.
Atenção:
O regime de tributação especial não se aplica aos seguintes bens, cuja
isenção tributária é assegurada: livros, folhetos e periódicos, bem como aos
bens de uso ou consumo pessoal mencionados na Seção II.1.
Para fins de determinação do valor dos bens de viajante, considerar-se-á o valor de sua
aquisição à vista constante da fatura comercial ou documento equivalente.
Atenção:
Na falta de valor de aquisição em decorrência da não apresentação ou inexatidão da
fatura comercial ou do documento equivalente, o valor dos bens será determinado pela
autoridade aduaneira, que utilizará catálogos, listas de preços ou outros indicadores de
valor.
Configura declaração falsa e será punida com aplicação de multa, sem prejuízo do
pagamento dos tributos incidentes na importação, a opção do viajante pelo canal “nada a
declarar” que porte bens cujo, valor global ultrapasse o limite de isenção para a via de
transporte utilizada na viagem. A multa, por declaração falsa ou inexata de bagagem, é de
50% (cinquenta por cento) do valor excedente ao limite de isenção, sem prejuízo do
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pagamento do II.
III. 2. BAGAGEM DESACOMPANHADA
a) Definição
Bagagem desacompanhada é o conjunto de bens incluídos no conceito de bagagem
(Seção II.1) que chega no território brasileiro, antes ou depois do viajante, ou que com ele
chegue, mas em condição de carga, devendo estar amparada por conhecimento de carga
ou documento equivalente, que o viajante envia, em razão de sua viagem, como remessa
postal, encomenda expressa, encomenda aérea ou por qualquer outro meio de transporte.
Os procedimentos de controle aduaneiro e tratamento tributário aplicável aos bens de
cidadão brasileiro ou estrangeiro, residente no exterior, quando em mudança para o
Brasil, serão regidos pelas disposições contidas nesta Seção, desde que atendidas as
condições previstas na legislação.
b) Do despacho aduaneiro simplificado por meio da Declaração Simplificada de
Importação (DSI)
A bagagem desacompanhada deverá, para fins do despacho aduaneiro simplificado de
importação:
a) chegar no território aduaneiro brasileiro, na condição de carga, dentro dos 3
(três) meses anteriores ou até 6 (seis) meses posteriores à chegada do viajante; e
b) provir do local ou de um dos locais de estada ou de procedência do viajante.
Atenção:
A bagagem desacompanhada que descumprir a condição prevista nas alíneas
“a” ou “b”, bem como os bens não compreendidos no conceito de bagagem, (Seção II.I)
estarão sujeitos ao despacho aduaneiro comum de importação (Seção III.6).
O despacho aduaneiro simplificado de importação de bagagem desacompanhada será
efetuado com base na Declaração Simplificada de Importação (DSI), registrada no
Sistema de Comércio Exterior (Siscomex), e instruída com os seguintes documentos:
a) a relação dos bens, contendo descrição e valor aproximado, por volume ou caixa; e
b) o conhecimento de carga original ou documento equivalente, consignado ao viajante
ou a ele endossado.
Na formulação da DSI, poderá ser utilizada a Tabela Simplificada de Designação e de
Codificação de Produtos (TSP) constante do Anexo VIII da Instrução Normativa SRF nº
611, de 18 de janeiro de 2006.
Atenção:
1) O viajante está dispensado da habilitação no Siscomex, nos casos em que
a DSI for elaborada e transmitida eletronicamente por representante nomeado.
2) A DSI também poderá ser transmitida por servidor lotado na unidade aduaneira da RFB
onde será processado o despacho aduaneiro, mediante função própria no Siscomex.
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Nesse caso, a unidade local da RFB colocará à disposição do viajante equipamento
necessário à formulação da DSI. Para executar esta atividade, o viajante não necessita
ser habilitado no Siscomex.(IN SRF nº 650, de 12 de maio de 2006, art. 17, II, c/c IN SRF
nº 611/2006, art. 7º, §§ 2º e 3º).
3) A TSP poderá ser encontrada no Anexo VIII da IN SRF nº 611/2006, que
se encontra no endereço eletrônico a seguir:
<http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2006/in6112006.htm>.
O despacho aduaneiro dos bens integrantes da bagagem desacompanhada poderá ser
realizado pelo próprio viajante ou por despachante aduaneiro na unidade da RFB com
jurisdição sobre o recinto alfandegado onde os bens se encontrem depositados.
A bagagem desacompanhada somente será desembaraçada após a comprovação da
chegada do viajante no Brasil.
Atenção:
A data de chegada do viajante no Brasil é comprovada mediante a apresentação do
bilhete da passagem, do cartão de embarque, de declaração da empresa transportadora
de passageiros ou do passaporte.
Os bens integrantes de bagagem desacompanhada de estrangeiro que ingressar no País
com visto temporário, na condição de imigrante ou de viajante, poderão ser submetidos
ao regime aduaneiro especial de admissão temporária, que implica na suspensão do
pagamento de tributos, nos termos da legislação específica.
O regime será concedido a pedido do interessado por meio da DSI.
Obtido o visto permanente, a extinção da aplicação do regime aduaneiro especial de
admissão temporária poderá ser solicitada em qualquer unidade da RFB com jurisdição
aduaneira, mediante a simples apresentação do visto permanente e de uma cópia da
declaração (DSI) que tenha servido de base para a concessão do regime.
Para informações adicionais sobre o regime aduaneiro especial de admissão temporária
consultar a IN SRF nº 285, de 14 de janeiro de 2003, e alterações posteriores, no
endereço eletrônico:
<http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2003/in2852003.htm>.
c) Da não-incidência tributária
Não haverá incidência de tributos no retorno ao País de bens nacionais ou nacionalizados
de viajante residente no Brasil. A não incidência aplica-se inclusive a animais de vida
doméstica.
A autoridade aduaneira poderá solicitar a comprovação da nacionalização para os bens
de origem estrangeira, para fins de aplicação da não-incidência.
Atenção:
A comprovação da nacionalização para bens de origem estrangeira será feita mediante a
apresentação da documentação comprobatória da regular entrada dos bens no Brasil, de
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que tratam os subitens III.1.b.1 . e III.1.b.4 .
d) Da isenção tributária de caráter geral
Será concedida isenção do II, do IPI, da Contribuição para PIS/Pasep-Importação e da
Cofins- Importação incidentes sobre os seguintes bens:
a) livros, folhetos e periódicos;
b) roupas e bens de uso pessoal, usados.
Para fins da concessão de isenção à bagagem desacompanhada, objeto de desembaraço
aduaneiro simplificado de importação (item III.2.b), essa deverá:
a) chegar no território aduaneiro brasileiro, na condição de carga, dentro dos 3 (três)
meses anteriores ou até 6 (seis) meses posteriores à chegada do viajante; e
b) provir do local ou de um dos locais de estada ou de procedência do viajante.
Atenção:
1) A bagagem desacompanhada que descumprir a condição prevista na alínea “a” ou “b”
estará sujeita ao regime aduaneiro comum de importação (Seção III.6), aplicando-se
sobre o valor do II devido multa de 20% (vinte por cento).
2) A multa de 20% (vinte por cento) não será aplicada se a inobservância de prazo
decorrer de circunstâncias alheias à vontade do viajante.
e) Das situações especiais para controle aduaneiro e do tratamento tributário
vinculado à qualidade do viajante
Os bens das pessoas físicas a seguir relacionadas estão sujeitos a procedimentos de
controle aduaneiro especiais e/ou isenção tributária vinculada à qualidade do viajante.
Informações adicionais sobre o assunto poderão ser encontradas na Seção III.5,
conforme segue:
a) imigrante e viajante que regressa ao Brasil em caráter permanente (mudança para o
Brasil) (item III.5.c.);
b) cientistas, engenheiros e técnicos, radicados no exterior (item III.5.d.);
c) integrante de missão diplomática, repartição consular e representação de organismo
internacional (item III.5.e.);
d) residentes no Brasil, em exercício de função oficial no exterior (item III.5.f.).
III.3. BAGAGEM EXTRAVIADA
a) Definição
A bagagem extraviada é aquela que despachada como bagagem acompanhada pelo
viajante chega ao Brasil sem seu respectivo titular, em virtude da ocorrência de caso
fortuito ou força maior, ou por confusão, erros ou omissões alheios à vontade do viajante.
b) Tratamento aduaneiro e tributário aplicável
Nesse caso, o viajante deverá apresentar-se à fiscalização aduaneira, no momento da
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chegada ao Brasil, com o correspondente documento de registro da ocorrência
efetuado junto à empresa transportadora.
Atenção:
A parcela do limite de isenção de bagagem acompanhada (item III.1.d) utilizada pelo
viajante, bem como o não uso de tal limite, será registrada pela fiscalização aduaneira, no
documento de registro de ocorrência.
Os bens de bagagem extraviada que chegarem ao Brasil poderão ser desembaraçados
mediante apresentação da e-DBV (item III.1.b).
A chegada da bagagem extraviada será informada à fiscalização aduaneira pelo
transportador, que responderá por sua guarda, sob controle aduaneiro, até o
desembaraço. O despacho aduaneiro poderá ser realizado pelo titular dos bens ou por
representante por ele autorizado, na unidade aduaneira que jurisdicione o local onde se
encontrem os bens ou na unidade aduaneira que jurisdicione o domicílio do viajante.
Os bens de bagagem extraviada poderão ser desembaraçados com isenção tributária de
que trata o item III.1.d, mediante a apresentação do documento de registro de ocorrência
de que trata o segundo parágrafo deste subitem.
Atenção:
1) Os bens integrantes de bagagem extraviada, que estejam sujeitos a restrições ou à
tributação, permanecerão sob controle aduaneiro até o desembaraço.
2) Os bens, cuja importação seja proibida, permanecerão sobre controle
aduaneiro até que seja efetuada sua destinação conforme legislação aplicável.
Para fins de despacho aduaneiro, o viajante titular dos bens ou o transportador pode
solicitar o envio da bagagem extraviada a outro ponto do território brasileiro, sob o regime
de trânsito aduaneiro, ou ao exterior.
III.4. BAGAGEM ABANDONADA
Os bens de viajante trazidos do exterior a título de bagagem, acompanhada (item III.1.a)
ou desacompanhada (item III.2.a), que permanecerem em recintos ou locais alfandegados
por mais de 45 (quarenta e cinco) dias sem que seja iniciado o correspondente despacho
de importação, serão considerados abandonados.
Serão ainda considerados abandonados a bagagem, acompanhada ou desacompanhada,
que no curso do despacho aduaneiro de importação tiver seu curso interrompido por mais
de 60 (sessenta) dias, por ação ou omissão do importador.
Atenção:
O recolhimento de bens a depósito de mercadorias apreendidas, por necessidade de
logística da administração aduaneira, não prejudica os prazos de contagem nas duas
situações mencionadas neste tópico.
As declarações do viajante subsistem para quaisquer efeitos fiscais, ainda que o
despacho de importação seja interrompido e a mercadoria abandonada ( Decreto-Lei nº
37, de 1966, art. 45 com redação dada pelo Decreto-Lei nº 2.472, de 1988, art. 2º;
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Decreto nº 6.759, de 2009, art. 549).
À bagagem abandonada será aplicada a pena de perdimento (Decreto nº 6.759, de 2009,
art. 689, XXI).
O viajante (importador), depois de aplicado o perdimento dos bens considerados
abandonados, poderá requerer a conversão dessa penalidade em multa equivalente ao
valor aduaneiro dos bens, desde que o requerimento seja apresentado antes de efetuada
a destinação dos bens pela autoridade aduaneira (Lei nº 9.779, de 1999, art. 19; Decreto
nº 6.759, de 2009, art. 698).
Atenção:
A entrega dos bens ao viajante está, nesse caso, condicionada à comprovação do
pagamento da multa e ao cumprimento das formalidades exigidas para o respectivo
despacho, sem prejuízo do atendimento de normas de controle administrativo.
III.5. TRATAMENTO ADUANEIRO ESPECIAL E/OU ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS
APLICÁVEIS À BAGAGEM VINCULADAS À QUALIDADE DO VIAJANTE
a) Do tripulante
O tripulante, pessoa física civil ou militar, que estiver a serviço no veículo de transporte
durante o percurso da viagem poderá trazer em sua bagagem acompanhada, com
isenção dos tributos, somente os seguintes bens:
a) livros, folhetos, periódicos;
b) bens de uso ou consumo pessoal (Seção II.1).
Atenção:
Os demais bens trazidos pelo tripulante estarão sujeitos ao regime de tributação comum,
de que trata a Seção III.6., exceto se a pessoa física for tripulante de navio de longo
curso.
A bagagem de tripulante de navio de longo curso procedente do exterior terá,
adicionalmente, direito à isenção tributária na importação de outros bens, observados o
limite de valor global de US$500,00 (quinhentos dólares dos Estados Unidos da América)
ou o equivalente em outra moeda e os limites quantitativos a seguir relacionados, desde
que desembarque definitivamente no Brasil:
a) bebidas alcoólicas: 12 (doze) litros no total;
b) cigarros: 10 (dez) maços, no total, contendo, cada um, 20 (vinte) unidades;
c) charutos ou cigarrilhas: 25 (vinte e cinco) unidades, no total;
d) fumo: 250 (duzentos e cinquenta) gramas, no total;
e) bens não relacionados nas alíneas “a” a “d”, de valor unitário inferior a US$10,00
(dez dólares dos Estados Unidos da América), que totalizem até 20 unidades, desde que
não haja mais do que 10 (dez) unidades idênticas. Nesse caso, o limite quantitativo se
refere à unidade na qual os bens são usualmente comercializados no varejo, ainda que
apresentados em conjuntos ou sortidos;
f) bens não relacionados nas alíneas “a” a “e”, que totalizem até 20 (vinte) unidades,
desde que não haja 3 (três) unidades idênticas. Nesse caso, o limite quantitativo refere-se
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à unidade na qual os bens são usualmente comercializados no varejo, ainda que
apresentados em conjuntos ou sortidos.
Atenção:
1) Para fins da fruição da isenção tributária, o tripulante de navio de longo curso deverá
apresentar o registro de seu desembarque na Caderneta de Inscrição e Registro (CIR),
assinado pelo comandante ou preposto da embarcação e ratificado pela Capitania dos
Portos.
2) O direito à isenção somente poderá ser exercido uma vez a cada intervalo de 1 (um)
ano e será reconhecido pela autoridade aduaneira mediante anotação do benefício na
CIR.
3) Os bens que extrapolarem o limite do valor global de US$ 500,00 (quinhentos dólares
dos Estados Unidos da América), desde que não extrapolem os limites quantitativos
mencionados nas alíneas “a” a “f”, estarão sujeitos ao regime de tributação especial de
que trata o item III.1.f .
4) Os bens trazidos por viajante que excedam os limites quantitativos
mencionados nas alíneas “a” a “f” e estarão sujeitos ao regime de tributação comum, de
que trata a Seção III.6.
b) Viajante militar ou civil embarcados em veículos militares
O viajante, civil ou militar, embarcado em veículos militares procedentes do exterior
poderá trazer em sua bagagem acompanhada, com isenção tributária, os seguintes bens:
a) livros, folhetos, periódicos;
b) bens de uso ou consumo pessoal (Seção II.1);
c) outros bens, observado o limite de valor global aplicável ao meio de transporte:
i) por via aérea ou marítima: de US$500,00 (quinhentos dólares dos Estados
Unidos da América) ou o equivalente em outra moeda, se o viajante for procedente
do exterior por via marítima ou aérea;
ii) por via terrestre, lacustre ou fluvial: de US$300,00 (trezentos dólares dos Estados
Unidos da América) ou o equivalente em outra moeda, se o viajante for
procedente do exterior por via terrestre, lacustre ou fluvial.
Atenção:
1) Os bens que extrapolarem o limite do valor global estarão sujeitos ao regime de
tributação especial de que trata o item III.1. f., desde que não extrapolem os limites
quantitativos especificados no próximo parágrafo.
2) O direito à isenção de que trata a alínea “c” somente poderá ser exercido uma vez a
cada intervalo de 1 (um) ano.
Para fins de fruição da isenção, os bens a que se refere a alínea “c” do parágrafo anterior
submetem-se ainda aos seguintes limites quantitativos:
Viajante que ingressar por meio marítimo ou aéreo
a) bebidas alcoólicas: 12 (doze) litros no total;
b) cigarros: 10 (dez) maços, no total, contendo, cada um, 20 (vinte) unidades;
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c) charutos ou cigarrilhas: 25 (vinte e cinco) unidades, no total;
d) fumo: 250 (duzentos e cinquenta) gramas, no total;
e) bens não relacionados nas alíneas “a” a “d”, de valor unitário inferior a US$10,00
(dez dólares dos Estados Unidos da América), que totalizem até 20 unidades, desde que
não haja mais do que 10 (dez) unidades idênticas. Nesse caso, o limite quantitativo se
refere à unidade na qual os bens são usualmente comercializados no varejo, ainda que
apresentados em conjuntos ou sortidos;
f) bens não relacionados nas alíneas “a” a “e”, que totalizem até 20 (vinte) unidades,
desde que não haja 3 (três) unidades idênticas. Nesse caso, o limite quantitativo refere-se
à unidade na qual os bens são usualmente comercializados no varejo, ainda que
apresentados em conjuntos ou sortidos.
Atenção:
Os bens trazidos por viajante que excedam os limites quantitativos
mencionados nas alíneas “a” a “f” e estarão sujeitos ao regime de tributação comum de
que trata a Seção III.6.
Viajante que ingressar por meio terrestre, lacustre ou fluvial
a) bebidas alcoólicas: 12 (doze) litros no total;
b) cigarros: 10 (dez) maços, no total, contendo, cada um, 20 (vinte) unidades;
c) charutos ou cigarrilhas: 25 (vinte e cinco) unidades, no total;
d) fumo: 250 gramas, no total;
e) bens não relacionados nas alíneas “a” a “d”, de valor unitário inferior a US$5,00
(cinco dólares dos Estados Unidos da América), que totalizem até 20 unidades, desde
que não haja mais do que 10 (dez) unidades idênticas. Nesse caso, o limite quantitativo
se refere à unidade na qual os bens são usualmente comercializados no varejo, ainda que
apresentados em conjuntos ou sortidos;
f) bens não relacionados nas alíneas “a” a “e”, que totalizem até 10 (dez) unidades,
desde que não haja 3 (três) unidades idênticas. Nesse caso, o limite quantitativo se
refere à unidade na qual os bens são usualmente comercializados no varejo, ainda que
apresentados em conjuntos ou sortidos.
Atenção:
Os bens trazidos por viajante que excedam os limites quantitativos
mencionados nas alíneas “a” a “f” e estarão sujeitos ao regime de tributação comum, de
que trata o Seção III.6.
c) Imigrante e viajante que regressa ao Brasil em caráter permanente (mudança
para o Brasil)
Os bens, novos ou usados, a seguir relacionados, de residentes no exterior que
ingressem no País para nele residir de forma permanente, e de brasileiros que retornem
ao Brasil provenientes do exterior, depois de lá residirem há mais de 1 (um) ano, poderão
ingressar no território aduaneiro brasileiro com isenção tributária:
a) móveis e outros bens de uso doméstico; e
b) ferramentas, máquinas, aparelhos e instrumentos necessários ao exercício de sua
profissão, arte ou ofício, individualmente considerado.
Atenção:
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1) A fruição da isenção para os bens mencionados na alínea “b” està sujeita à prévia
comprovação da atividade desenvolvida pelo viajante, e, no caso de residente no exterior,
que regresse ao Brasil, da observância do prazo há mais de 1 (um) ano de residência no
exterior.
2) As viagens ocasionais ao Brasil, desde que totalizem permanência no País
inferior a 45 (quarenta e cinco) dias nos 12 (doze) meses anteriores ao regresso, não
prejudicam a contagem do prazo.
3) Os bens de estrangeiro, enquanto o imigrante não obter o visto permanente, poderão
ingressar no território aduaneiro brasileiro sob oregime de admissão temporária. O
imigrante deverá apresentar os bens admitidos temporariamente à fiscalização aduaneira
para a regularização desua permanência definitiva no território brasileiro, quando for o
caso.
O disposto neste tópico não prejudica a aplicação do tratamento tributário de isenção
geral (itens III.1.d. e III.2.d.) e de tributação especial (item III.1.f) para bagagem.
d) Cientistas, engenheiros e técnicos, radicados no exterior
Os cientistas, engenheiros e técnicos, radicados no exterior, terão direito à isenção
tributária sobre bens, novos ou usados, relacionados no parágrafo seguinte, desde que:
a) a especialização técnica do interessado esteja enquadrada em Resolução do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), antes de sua chegada no
Brasil;
b) o regresso ao Brasil decorra de convite do CNPq; e
c) o interessado se comprometa, perante o CNPq, a exercer sua profissão no Brasil
durante o prazo mínimo de 5 (cinco) anos, a partir da data do desembaraço dos bens.
Os bens, novos ou usados, a seguir relacionados, pertencentes a cientistas, engenheiros
e técnicos, radicados no exterior, poderão ingressar no território aduaneiro brasileiro com
isenção tributária:
a) móveis e outros bens de uso doméstico; e
b) ferramentas, máquinas, aparelhos e instrumentos necessários ao exercício de sua
profissão, arte ou ofício, individualmente considerado.
Atenção:
A fruição da isenção para os bens mencionados na alínea “b” estará sujeita à prévia
comprovação da atividade desenvolvida pelo viajante.
O disposto neste tópico não prejudica a aplicação do tratamento tributário de isenção
geral (itens III.1.d. e III.2.d.) e de tributação especial (item III.1.f) para bagagem.
e) Integrante de missão diplomática, repartição consular e representação de
organismo internacional / técnico ou perito estrangeiro em missão de caráter
transitório ou eventual no Brasil
No exercício de suas funções, os integrantes de missões diplomáticas, repartições
consulares e organismos internacionais, de caráter permanente no Brasil, gozam do
tratamento aduaneiro outorgado ao corpo diplomático.
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Entendem-se por integrantes de missões diplomáticas, repartições consulares ou
representações de organismos internacionais os funcionários, peritos, técnicos ou
consultores de missões diplomáticas e repartições consulares de caráter permanente no
Brasil, assim como de representações de organismos internacionais, de caráter
permanente, inclusive de âmbito regional, de que o Brasil seja membro.
O despacho aduaneiro de importação de bens, inclusive bagagem e automóveis, de
viajantes que integrem missões diplomáticas, repartições consulares ou representações
de organismos internacionais será efetuado:
a) no caso de automóveis, por meio de Declaração de Importação (DI) registrada no
Siscomex e instruída com a Requisição de Desembaraço Aduaneiro (REDA) expedida
pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE); e
b) para os demais bens integrantes da bagagem desacompanhada, por meio da DSI,
mediante requisição expedida pelo MRE em campo específico da DSI.
A bagagem de integrante de missões diplomáticas e repartições consulares não está
sujeita a verificação, nos termos da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas
(CVRD) e da Convenção de Viena sobre Relações Consulares (CVRC), salvo quando
houver indícios de que contenha bens de importação ou exportação proibida, ou bens que
não se destinem a uso ou instalação do viajante no Brasil, ou de sua família, devendo,
nesta situação, ser realizada a verificação na presença do interessado ou do seu
representante autorizado.
No caso de bagagem acompanhada (Seção III.1), em valor global e em quantidades
inferiores aos limites de isenção para a via de transporte utilizada, o despacho aduaneiro
poderá ser feito à vista da e-DBV.
Atenção:
A bagagem de cônsul honorário ou de funcionário consular honorário submete-se ao
tratamento aduaneiro e tributário previsto para os bens de viajante em geral, inclusive no
que concerne aos procedimentos de controle.
A importação dos bens, inclusive bagagem e automóveis pertencentes a integrante de
missão diplomática, repartição consular ou representação de organismo internacional será
efetuada com isenção de tributos incidentes sobre a importação.
A isenção tributária estende-se a técnicos ou peritos estrangeiros que venham
desempenhar missão de caráter transitório ou eventual no Brasil, quando expressamente
prevista em convenção, tratado, acordo ou convênio firmado pelo Brasil que contemple a
vinda do profissional.
f) Dos residentes no Brasil, em exercício de função oficial no exterior
É isenta do II, observadas as condições existentes no parágrafo seguinte, a importação de
automóveis de propriedade de:
a) funcionários de carreira diplomática, quando removidos para a Secretaria de Estado
das Relações Exteriores, e os que a eles se assemelharem pelas funções permanentes
de caráter diplomático, como os ocupantes de cargo de chefe de missão diplomática, de
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adido ou de adjunto na missão, mesmo sem integrar a referida carreira, ao serem
dispensados de função exercida no exterior e cujo término importe em seu regresso ao
Brasil; e
b) servidores públicos civis e militares, servidores de autarquias, empresas públicas ou
sociedades de economia mista, que regressarem ao Brasil, quando dispensados de
qualquer função oficial de caráter permanente, exercida no exterior por mais de 2 (anos)
anos, ininterruptamente.
A isenção tributária é concedida somente ao funcionário que for dispensado de função
oficial exercida em país que proíba a venda dos automóveis em condições de livre
concorrência, desde que atendidos os seguintes requisitos:
a) que o automóvel tenha sido licenciado e usado no país em que servia o interessado;
b) que o automóvel pertença ao interessado há mais de 180 (cento e oitenta) dias da
dispensa da função; e
c) que a dispensa da função tenha ocorrido de ofício.
Atenção:
Considera-se função oficial permanente, no exterior, a exercida em terra, que não se
extinga com a dispensa do respectivo servidor e que seja estabelecida:
1) no caso se servidor da administração pública direta, na legislação
específica; e
2) no caso de servidor da administração pública indireta, em ato formal
do órgão deliberativo máximo da entidade a cujo quadro pertença.
A pessoa, que houver gozado da isenção de II poderá obter novo benefício somente após
o transcurso de 3 (três) anos do ato de remoção ou dispensa de que decorreu a
concessão anterior.
O diplomata brasileiro ou servidor que, sem integrar a carreira diplomata, ocupar cargo de
chefe de missão diplomática, de adido ou de adjunto em missão brasileira, quando
removido de um país para outro, no exterior, poderá enviar para o Brasil parte dos bens
que compõem sua bagagem desacompanhada (item III.2.a), devendo os bens chegar ao
Brasil dentro do 3 (três) meses anteriores ou dos 6 (seis) messes posteriores à data da
efetiva remoção.
III.6. REGIME COMUM DE IMPORTAÇÃO
Estão sujeitos ao regime comum de importação, não se aplicando a eles a isenção de
caráter geral ou de tributação especial aplicado à bagagem, os bens de viajante:
a) excluídos do conceito de bagagem (item II.2);
b) que excedam o limite quantitativo, considerado a via de transporte utilizada, de que
trata o item III.1.d. ;
c) integrantes de bagagem desacompanhada (item III.2.a.), mas que:
c.1) não cheguem no Brasil no prazo de 3 (três) meses anteriores ou até 6 (seis)
meses posteriores à chegada do viajante;
c.2) não forem provenientes dos países de estada ou procedência do viajante.
Atenção:
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Na hipótese mencionada na alínea “a”, somente será permitida a importação de bens
destinados ao uso próprio do viajante, que não poderão ser utilizados para fins comerciais
ou industriais. O viajante deverá informar, antes do início de qualquer procedimento fiscal,
se os bens se destinam à determinada pessoa jurídica estabelecida no Brasil. Nesse
caso, a pessoa jurídica deve promover o despacho aduaneiro para uso ou consumo
próprio.
O despacho aduaneiro de importação comum é realizado mediante a apresentação da
declaração de importação (DI), formulada no Siscomex, devendo ser atendidas todas as
normas e formalidades que regulam as importações.
Atenção:
1) Para fins de apresentação da DI e demais atos no Siscomex, a pessoa física deverá
estar habilitada, nos termos da IN SRF nº 650, de 12 de maio de 2006. O ato legal
mencionado poderá ser encontrado no link
<http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2006/in6502006.htm>.
2) Alternativamente, o despacho aduaneiro poderá ser efetuado por despachante
aduaneiro ou representante legalmente constituído habilitado no Siscomex.
Os bens de que tratam este tópico estão sujeitos, como regra geral, à incidência dos
tributos federais II, IPI, Contribuição para PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação.
O II será calculado pela aplicação das alíquotas ad valorem fixadas na Tarifa Externa
Comum do Mercosul (TEC) sobre a base de cálculo do imposto, podendo também ser
calculado pela aplicação de alíquota específica, ou pela conjugação desta com a alíquota
ad valorem, conforme estabelecido ,em legislação própria.
Atenção:
1) A TEC poderá ser encontrada no link
<http://www.receita.fazenda.gov.br/Aduana/TabelaTec/default.htm>.
2) A base de cálculo do II será determinada em conformidade com o disposto no Capítulo
III do Decreto nº 6.759, de 2009, que se encontra no link
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007- 2010/2009/Decreto/D6759.htm>.
3) Informações complementares sobre o despacho aduaneiro e a incidência
do II poderão ser encontradas no site eletrônico da RFB < www.receita.fazenda.gov.br >
O IPI será calculado pela aplicação das alíquotas constantes na Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi) sobre a base de cálculo do imposto.
Atenção:
1) A Tipi poderá ser encontrada no link
<http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Decretos/2011/dec7660.htm>.
2) A base de cálculo do IPI será determinada em conformidade com as disposições
constantes do Capítulo X, Seção II do Decreto nº 7.212, de 15 de junho de 2010, que
se encontra no link <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20072010/2010/Decreto/D7212.htm#art617>.
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3) Informações complementares sobre o IPI poderão ser encontradas no site da RFB
< www.receita.fazenda.gov.br > .
De forma geral, as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da CofinsImportação, de que tratam a Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e alterações
posteriores, são, respectivamente, de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos
por cento) e 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento).
A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação é o
valor aduaneiro, ou seja, o valor que servir ou serviria de base para o cálculo do II,
acrescido do valor do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS) incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias
contribuições.
Atenção:
1) A Lei nº 10.865, de 2004, poderá ser encontrada no link
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.865.htm>.
2) Informações complementares sobre a Contribuição para o PIS/Pasep- Importação e
Cofins-Importação também poderão ser encontradas no site da RFB
<www.receita.fazenda.gov.br>.
Os bens submetidos ao regime comum de importação, via de regra, também estão
sujeitos à incidência do ICMS, de competência dos estados federados e do Distrito
Federal. Recomenda-se que informações acerca da incidência desse tributo sejam
obtidas junto à Secretaria de Fazenda desses entes federados.
Atenção:
A RFB dispõe de um simulador que permite a obtenção de informações sobre o
tratamento tributário e administrativo de uma importação, no momento em que a consulta
é realizada. Para efetuar a simulação, dirija-se ao endereço eletrônico
<http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/>.
IV. LOJA FRANCA (DUTY-FREE) SITUADA NO BRASIL
O viajante chegando do exterior, identificado por documentação hábil e portando cartão
de embarque ou de trânsito internacional, poderá adquirir mercadorias em Loja Franca
localizada no 1º (primeiro) aeroporto de desembarque no Brasil.
A aquisição de mercadorias efetuada por viajante em Loja Franca está sujeita aos
seguintes limites quantitativos:
a) 24 (vinte e quatro) unidades de bebidas alcoólicas, observado quantitativo máximo
de 12 (doze) unidades por tipo de bebida;
b) 20 (vinte) maços de cigarros;
c) 25 (vinte e cinco) unidades de charutos ou cigarrilhas;
d) 250 (duzentos e cinquenta) gramas de fumo preparado para cachimbo;
e) 10 (dez) unidades de artigos de toucador; e
f) 3 (três) unidades de relógios, máquinas, aparelhos, equipamentos, brinquedos, jogos
ou instrumentos elétricos ou eletrônicos.
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Atenção:
Menores de 18 (dezoito) anos, ainda que acompanhados pelos pais ou
responsáveis, não poderão adquirir bebidas alcoólicas e artigos de tabacaria.
A venda de mercadorias com isenção tributária será efetuada até o limite de US$500,00
(quinhentos dólares dos Estados Unidos da América) ou o equivalente em outra moeda,
por passageiro.
Atenção:
1) O limite de isenção tributária é de caráter individual e intransferível.
2) A isenção tributária abrange o II, IPI, a Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e
Cofins-Importação.
3) A aquisição de bens com isenção tributária em Loja Franca situada no Brasil não
prejudica o direito de isenção referente à bagagem acompanhada de que trata o item
III.1.d.
Aos bens adquiridos, cujo valor global exceder o limite de isenção, será aplicado o regime
de tributação especial (item III.1.f), que consiste na exigência tão somente do II, calculado
pela aplicação da alíquota de 50% (cinquenta por cento) sobre o montante que exceder o
limite de US$500,00 (quinhentos dólares dos Estados Unidos da América).
V. DA EXPORTAÇÃO:
PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADUANEIRO E TRATAMENTO TRIBUTÁRIO
V.I. BAGAGEM ACOMPANHADA
a) Definição
Bagagem acompanhada é aquela que o viajante leva ou traz consigo e no mesmo meio
de transporte em que viaja.
Atenção:
1) É considerada bagagem acompanhada os outros bens adquiridos pelo
viajante no Brasil, até o limite de US$2.000,00 (dois mil dólares dos Estados Unidos).
2) Não está compreendido no conceito de bagagem acompanhada aquela que é
transportada na condição de carga.
b) Do despacho aduaneiro de exportação
O despacho aduaneiro de exportação de bagagem acompanhada e de outros bens
adquiridos no Brasil, até o limite de US$2.000,00 (dois mil dólares dos Estados Unidos da
América), levados pessoalmente pelo viajante para o exterior, sempre que se tratarem de
bens de livre exportação, será efetuado com base na nota fiscal de aquisição.
Atenção:
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1) Os bens levados por viajante que não sejam passíveis de
enquadramento como bagagem (Seção II.2) e superem o valor de US$ 2.000,00 (dois mil
dólares dos Estados Unidos da América) será efetuado com observância da legislação
referente à exportação comum ou, no caso de viajante residente no País, à exportação
temporária.
2) O despacho da exportação comum será iniciado com o registro de declaração de
exportação (DE) ou de declaração simplificada de exportação (DSE), conforme o caso,
nos termos da legislação específica.
c) Do tratamento tributário
Os bens integrantes de bagagem acompanhada de viajante que se destine ao exterior
estão isentos de tributos.
Será dado o tratamento de bagagem a outros bens adquiridos no Brasil, levados
pessoalmente pelo viajante para o exterior, até o limite de US$2,000.00 (dois mil dólares
dos Estados Unidos da América) ou o equivalente em outra moeda, observado o disposto
no item V.I.b.
V.II. BAGAGEM DESACOMPANHADA
a) Definição
Bagagem desacompanhada é o conjunto de bens incluídos no conceito de bagagem (
Seção II.1 ) que sai do território aduaneiro brasileiro, antes ou depois do viajante, ou que
com ele saia, mas em condição de carga.
b) Do despacho aduaneiro de exportação simplificado
A bagagem desacompanhada de viajante destinada ao exterior, independentemente do
meio de transporte utilizado para o envio, será submetida a despacho simplificado, com
base em Declaração Simplificada de Exportação (DSE), registrada no Siscomex, devendo
ser apresentada a documentação instrutiva da declaração à unidade da RFB com
jurisdição sobre o recinto alfandegado em que os bens se encontrem .
Dar-se-á o tratamento de bagagem desacompanhada aos bens de viajante destinados ao
exterior sob conhecimento de carga ou remessa postal até seis meses após a saída do
viajante.
Aplica-se o regime comum de exportação aos bens levados por viajante que não sejam
passíveis de enquadramento como bagagem (Seção II.2).
c) Do tratamento tributário
Os bens integrantes de bagagem desacompanhada de viajante que se destine ao exterior
estão isentos de tributos.
VIII. PORTE DE VALORES NO INGRESSO E NA SAÍDA DO BRASIL
O viajante, que ingressar no Brasil ou dele sair com recursos em espécie, em moeda
nacional ou estrangeira, em montante superior da R$10.000,00 (dez mil reais) ou o
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equivalente em outra moeda, deverá apresentar a e-DBV - Declaração Eletrônica de
Bens de Viajantes.
A e-DBV deverá ser preenchida e transmitida via Internet e apresentada à fiscalização
aduaneira para registro, antes do início dos procedimentos de controle, relativos aos bens
do viajante. A e-DBV está disponível em português, espanhol, inglês e francês no
endereço eletrônico <http://www.edbv.receita.fazenda.gov.br/dpv/>.
Atenção:
A inobservância das disposições contidas nesta Seção acarretará, além das sanções
penais previstas na legislação específica, a perda do valor excedente Lei nº 9.629, de 29
de junho de 1995; Decreto nº 6.759, de 2009, arts, 700 e 777 a 780).
No caso de impossibilidade técnica de apresentação pela e-DBV por meio eletrônico, o
viajante deverá solicitar, nas unidades da RFB, o formulário impresso da Declaração de
Bens de Viajantes (DBV), que se encontra disponível em português, espanhol, inglês e
francês. A declaração efetuada em formulário impresso, bem como seu ateste de
verificação serão inseridos pela autoridade aduaneira, em até 24 horas do
restabelecimento das condições técnicas impeditivas.
A declaração efetuada em formulário impresso deverá ser apresentada em 2 (duas) vias,
que terão as seguintes destinações:
1ª via: unidade aduaneira de entrada ou saída
2a. via: viajante
a) Do ingresso no Brasil
Quando do ingresso no Brasil, o viajante deverá apresentar-se à fiscalização aduaneira
nas áreas destinadas à realização do controle de bens de viajante (canal “bens a
declarar”) e declarar ser portador em espécie, moeda nacional ou estrangeira, superior a
R$10.000,00 (dez mil reais), para fins de correspondência entre o valor portado e o
declarado na e-DBV.
Atenção:
O viajante deverá também declarar, em campo próprio da e-DBV (item III.1.b), se porta
recursos em espécie, moeda brasileira ou estrangeira, em montante superior a
R$10.000,00 (dez mil reais) ou o equivalente em outra moeda.
A e-DBV somente produzirá efeitos para fins de comprovação da regular entrada no
Brasil do montante em espécie, em moeda nacional ou estrangeira, após a realização da
verificação efetuada pela fiscalização aduaneira da unidade que jurisdicione o porto,
aeroporto ou ponto de fronteira alfandegado onde ocorrer a entrada do viajante.
Atenção:
A verificação deverá ser efetuada antes da saída do viajante do recinto alfandegado.
Verificada a exatidão da e-DBV apresentada pelo viajante, a mesma será registrada
eletronicamente
b) Da saída do Brasil
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Quando da saída do Brasil, o viajante deverá apresentar-se à fiscalização aduaneira nas
áreas destinadas à realização do controle de bens de viajante e declarar ser portador em
espécie, moeda nacional ou estrangeira, superior a R$10.000,00 (dez mil reais), para fins
de correspondência entre o valor portado e o declarado na e-DBV.
A e-DBV, somente produzirá efeitos para fins de comprovação da regular saída do Brasil
do montante em espécie, em moeda nacional ou estrangeira, após a realização da
verificação efetuada por AFRFB da unidade que jurisdicione o porto, aeroporto ou ponto
de fronteira alfandegado onde ocorrer a saída do viajante.
Atenção:
A verificação deverá ser efetuada antes da saída do viajante do recinto alfandegado.
Para fins de verificação da exatidão das informações prestadas, por ocasião da saída do
Brasil, o viajante deverá apresentar os seguintes documentos:
a) comprovante de aquisição da moeda estrangeira, em banco autorizado ou instituição
credenciada a operar câmbio no País, em valor igual ou superior ao declarado;
b) e-DBV apresentada à unidade da RFB, quando do ingresso no Brasil, em valor igual ou
superior àquele a que estiver portando; ou
c) comprovante de recebimento, por ordem de pagamento em moeda estrangeira em seu
favor, ou de saque mediante a utilização de cartão de crédito internacional, na hipótese de
estrangeiro ou brasileiro residente no exterior em trânsito no Brasil.
Verificada a exatidão da e-DBV apresentada pelo viajante, a mesma será atestada
eletronicamente pelo AFRFB
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GLOSSÁRIO
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil - AFRFB
Caderneta de Inscrição e Registro - CIR
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq
Convenção de Viena sobre Relações Consulares - CVRC
Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas - CVRD
Declaração Eletrônica de Bens de Viajantes – e-DBV
Declaração de Exportação
Declaração de Importação
Declaração Simplificada de Importação - DSI
Declaração Simplificada de Exportação - DSE
Imposto de Importação - II
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Instrução Normativa - IN
Contribuição para o Programa de Integração Social e para o Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação - PIS/PasepImportação
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social incidente na
Importação - Cofins-Importação
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
Sistema de Comércio Exterior - Siscomex
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - Tipi
Tabela Simplificada de Designação e de Codificação de Produtos - TSP
Tarifa Externa Comum do Mercosul - TEC
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